
РОГАТИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

«ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО» 

НАКАЗ 

м. Рогатин 

29 серпня 2022        № 26 

 

Про свято Першого дзвоника 

Згідно нормативно-правових документів Міністерства освіти  і науки України  та плану 

роботи ліцею 

НАКАЗУЮ: 

1. Класним опікунам провести  свято Першого дзвоника за таким планом: 

- Для учнів 5 і 11 класів – 

9:05 – збір у центральному корпусі, шикування у колону, 

9:10 – рух колони від центрального корпусу до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 

покладання квітів до пам’ятного знака Героям Небесної Сотні на площі Роксоляни і до 

фігури Матері Божої біля церкви, 

9:15 – Служба Божа, 

10:15 -10:45– урочисте свято Першого дзвоника на території церкви або при 

повітряній тривозі у пластовому центрі, 

10:55 – 11:35 - класні збори, інструктажі,(5-А – актовий зал, 11-А – хімічний кабінет, 

11-Б – фізичний кабінет), 

11:35 – навчальна тривога, 

- Для учнів 6-8 класів -  

8:30 – 9:15 –перший урок на тему «Ми українці: честь і слава незламним!» (6-А – 

кабінет математики, 6-Б - кабінет зарубіжної літератури, 7-А – кабінет англ. мови, 7-Б – клас-

музей, 8-А – перехідний №1, 8-Б – перехідний №2),  

9:15 – 9:55 - класні збори, інструктажі, 

9:55 - навчальна тривога, 

- Для учнів 9-10 класів -  

10:10 – 10:55 –перший урок на тему «Ми українці: честь і слава незламним!» (9-А – 

кабінет англ. мови, 9-Б – клас-музей, 10-А – перехідний №2, 10-Б – перехідний №1), 

10:55 – 11:35 - класні збори, інструктажі, 

11:35 - навчальна тривога,  

2. Педагогу-організатору Онищенко І.П. забезпечити підготовку та проведення 

свята. 

3.  Покласти відповідальність на класних опікунів за проведення інструктажів. 

4. Покласти відповідальність за формування колони, безпечний рух колони, 

прапороносців на вчителів Жирого Р.Я., Комара М.З., Москаля С.В. 

5. Покласти відповідальність за безпеку життя і здоров’я дітей під час руху в 

колоні та перебування на святі на території церкви на класних опікунів 5А (Ольвач Н.В.),11А 

(Бирич О.П.),11Б  (Бабія І.О.) класів.  

6. Покласти відповідальність за апаратуру на завгоспа Гиціва М.В.  

7. Покласти відповідальність за дотримання норм техніки безпеки та 

протипожежних правил на завгоспа Гиціва М.В, 

8. Покласти відповідальність за демонстрацію фільмів з 8:30 до 9:50 для учнів 5-

А, 9-11 класів, які приїхали шкільними автобусами, та з 10:10 до 11:35 для учнів 6-8 класів, 

які будуть чекати на шкільні автобуси на інженера-електроніка Благого В.М. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Зварчука Я.М. 

 

Директор ліцею       І.В. Доронюк  
Зварчук Я.М. 


